
Tyd  -  Taakkaart 1:   Woensdag, 10 Junie 

1. Hoe laat is dit op die volgende horlosies?   Skryf die analoogtyd. 

1.                        2.                         3.                            4. 

 

 

 

      5.                            6.                           7.                          8. 

 

 

 

2. Skryf as digitale tyd 

(a)    Vyfuur in die middag: 

(b) Kwart oor 11 in die oggend: 

(c)    25 minute oor 6 in die middag: 

(d) 10 minute voor 3 in die oggend: 

(e)    Halfses in die middag: 

 

3.     Skryf die digitale tyd as analoogtyd (onthou van die minute – bv. 

    11:25 nm.  =  25 min. oor 11 in die middag) 

(a)     9:05 nm.  =  

(b)  6:30 vm.  = 

(c)     12:00 vm.  =  

(d)  4:40 nm.  = 

(e)     1:55 vm.  = 

 

4. Dink aan ‘n aktiwiteit wat jy moontlik sal doen as die volgende 

tyd op ‘n digitale horlosie wys: 

(a)    3:00 vm. 

(b) 6:20 nm. 

(c)    11:35 vm. 



Tyd  -  Taakkaart 1:   Woensdag, 10 Junie - Memorandum 

1.    Hoe laat is dit op die volgende horlosies?   Skryf die analoogtyd. 

1.                       2.                         3.                            4. 

 

 

elfuur              10 min. oor 10        half 2                tien min. voor 7   

      5.                            6.                           7.                          8. 

 

 

20 in. voor 3         kwart oor 6        vyf min. voor 9    25 min. oor 1 

2. Skryf as digitale tyd (onthou om vm. of nm. by te skryf 

(a) Vyfuur in die middag:  5:00 nm. 

(b) Kwart oor 11 in die oggend:   11:15 vm. 

(c) 25 minute oor 6 in die middag:  6:25 nm. 

(d) 10 minute voor 3 in die nag:  2:50 vm. 

(e) Halfag in die aand:  7:30 nm.   

 

3.       Skryf die digitale tyd as analoogtyd (onthou van die minute – bv. 

11:25 nm.  =  25 min. oor 11 in die middag) 

             (a)    9:05 nm.  =  vyf min. oor 9 (in die aand) 

    (b)   6:30 vm.  =  halfsewe (in die oggend) 

    (c)    0:00 vm.  =  twaalfuur (in die nag) (middernag) 

    (d)    4:40 nm.  =  20 min. voor 5 (in die middag) 

    (e)    1:55 vm.  =  5 min. voor 2 (in die nag) 

 

4. Dink aan ‘n (een) aktiwiteit wat jy moontlik sal doen as die 

volgende tyd op ‘n digitale horlosie wys. (Juf. gee net voorbeelde.) 

(a)         3:00 vm.   Slaap           

(b)         6:20 nm.   aandete eet, TV kyk, bad   

(c)         11:35 vm.  doen skoolwerk, speel buite  



 

 


